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 جناب نخست وزیر 

 رونوشت وزارت کشور، 

 کپیه وزارت جنگ، 

 کپیه ادارۀ تشکیالت ژاندارمری تهران، 

 رونوشت فرماندهٴ معّظم نیرو، 

 کپیه استانداری، 

 کپیه ژاندارمری، 

 کپیه پارکهٴ بدایت شیراز

بهائی در قراء آباده از قبیل صغاد و بهمن ]و[ اِقلید و تعّدیّات اشرار و تعقیب تلگرافات گذشته دایر به مظلومّیت فئهٴ 

خوان ابرقویی و تقویت بعضی مأمورین دولت و محّرکین محلّی، تا کنون روضه به تحریک سیّد محّمد قیّومی اجامر

، ارجاع شکایات ما به رفع ظلم نشده، قادر رفتن به سر خانه و زندگی خود نیست. منتها اقدام اولیای امور در مرکز

خواه جوابی تنظیم، تقصیر را متوّجه این فئهٴ هستند، بوده و مأمورین هم به دل زن این نایرهمأمورین محّل که خود دامن

اند، در صدد اند. اشرار و متغاصبین نیز چون شکایاتمان را بدون اثر دیدهمظلوم کرده، غائله را ختم شده وانمود کرده

برابر تعقیب دینی، نایرهٴ فساد را توسعه داده، موجبات اغتشاش سایر نقاط را فراهم سازند. این است که با  اند کهبرآمده

کمال یأس به عرض این شکایات مبادرت، تقاضای عطف توّجه فوری به رفع تعّدیّات گذشته و جلوگیری از حوادث 

یست، اجازه فرمایند تا خود از حقوق حقّهٴ خویش دفاع، آتیه داریم و نیز هر گاه به عللی رفع ظلم برای اولیای امور ن

نگذاریم عیال و اطفال ما اسیر ظلم و تعّدی اراذل ناس قرار گیرد و به عبارت اخرٰی خود جان و مال و ناموسمان را 

 حفظ نماییم.

 مرتضٰی کوثر، رضا کوثر، میرزاجان صفایی، حسن اخضری، عبّاس پاکباز

 

  23 فروردین 23 – 97]حاشیه:[ شمارۀ: 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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